
 

 

1º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 1 
MATERIAL ESCOLAR QUE DEVERÁ PERMANECER, DESDE O 1º. DIA DE AULA, 
NA MOCHILA (identificado com o nome do/a aluno/a) 

♦ 1 caixa de lápis de cera 
♦ 1 caixa de lápis de cor 
♦ 3 lápis pretos (apontados) 
♦ 1 apontador 
♦ 1 borracha 
♦ 1 tesoura com ponta redonda 
♦ 1 tubo de cola de 90 g 
♦ 1 pasta de elástico 

MATERIAL ESCOLAR QUE PERMANECERÁ NO COLÉGIO (identificado com o 
nome do/a aluno/a) Material para o 1º. dia de aula 

♦ 1 caderno de desenho timbrado com o logotipo da Escola 
(Obs: o caderno de desenho solicitado deverá ser adquirido na 
lojinha da Escola em função do trabalho diferenciado que será 
realizado) 

♦ 1 caderno tipo ata com margem nos dois lados da folha, com nome 
(96 folhas) 

♦ 1 pasta organizadora, tipo arquivo, com 02 furos, com capacidade 
para 200 folhas (SEM SACOS PLÁSTICOS) 

♦ 1 pasta organizadora com 20 sacos plásticos, tam A3 (espiral e 
identificada) 

♦ 50 folhas de desenho, tam A3 (30X40, gramatura       120)  
♦ 50 folhas de desenho, tam A4 ( gramatura  120)  
♦ 1 pacote de color-set cards, tam ofício (gramatura 120) 
♦ 3 tubos de cola de 90 g 
♦ 1 caixa de cola colorida – preferência por cola lavável 
♦ 1 camiseta velha para as aulas de artes (tamanho grande) 
♦ 3 sacos plásticos tamanho ofício 
♦ 2 folhas de lixa, cor marrom ou preta 
♦ 1 pacote de folhas kraft natural – tamanho A4 (180g) 
♦ 2 pacotes de massinha de modelar 
♦ 1 caneta hidrocor Jumbo, ponta grossa, na cor preta (para fazer 

contorno) 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

♦ 1 bola de plástico colorida (vazia) 
ENSINO RELIGIOSO 

♦ Caderno de Ensino Religioso 
♦ Livro de Ensino Religioso - link para compra: 

www.educashop.com.br 
Material para o 2º. dia de aula 

INGLÊS 
(Todos os itens abaixo devem estar identificados com o nome do aluno e 
entregues em sacola separada para prof. de inglês) 

♦ 1 pacote de papel color-set cards tam A4 
♦ 1 caixa de massa de modelar 
♦ 50 folhas de ofício tamanho A4 
♦ 1 pasta espiral tam ofício com 50 sacos plásticos 
♦ 50 folhas de desenho tam ofício (gramatura 120) 
♦ 3 sacos plásticos tam ofício (com furos) 
♦ 1 pacote de pratinhos de papel descartáveis, liso, sem desenho 
♦ 1 folha grande de EVA colorida 
♦ 1 caneta para tecido 

Material para o 4º. dia de aula 
♦ 1 Livro de literatura em inglês adequado à faixa etária do aluno – 

Identificado com o nome e a turma. Sugestões estão na 2ª página 
da lista. 

♦ Ao longo do ano será solicitado a aquisição de um livro 
paradidático em língua inglesa. 

SUGESTÕES DE JOGOS EDUCATIVOS (enviar apenas 1 jogo) 
♦ Lego 
♦ Pega – pulga 
♦ Blocos de montar 
♦ Palavra Mix 
♦ Mar está para peixe 
♦ 4 em 1 game 
♦ Memória alfabeto – Grow 
♦ Dominó já sei ler – Grow 
♦ Quebra – gelo 

SUGESTÕES DE LIVROS (enviar apenas 1 título) 
EDITORA SCIPIONE 

♦ Coleção dó-ré-mi-fá 
♦ Coleção Marcha Criança 
♦  Coleção do Arco-da-velha 
♦ Ai, que medo!! Regina Siguemoto 
♦ Sabe de quem era aquele rabinho? Elza Cesar Salut 
♦ Sabe o que a girafa espiou? Elza Cesar Salut 
♦ Sabe onde a bola foi parar? Elza Cesar Salut 
♦ Amigos para ler e contar - Nílson José Machado 
♦  Contando de um a dez – Nilson José Machado 

EDITORA ÁTICA 
♦ Coleção “Gato e rato” – Mary França 
♦ Coleção “As dúvidas que eu tenho” – Ruth Rocha 
♦  Série “Lagarta pintada” 
♦ Série “Lelé da Cuca” 
♦ Coleção Babette Cole 
♦ Coleção Labirinto 
♦ Coleção Maneco Caneco 
Ao Longo do ano poderão ser solicitados outros livros de literatura 

AGENDA VIRTUAL 
 

♦ A comunicação com os familiares continuará sendo realizadas 
exclusivamente pelo aplicativo da agenda virtural. Os pais que já 
assinam receberão a chave de acesso pelo próprio aplicativo. Os 
pais que ainda não são assinantes receberão um e-mail com as a 
chave de acesso.  
www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp 

LIVROS DIDÁTICOS 
♦ Link para aquisição: www.livrofacil.net/#colegioamericano 

Senha: americano@2021 
♦ Inglês: metodistaamericano.meufilhobilingue.com 

 
 

 
 
 
 

UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório. 
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome e a turma 
do(a) estudante. Os uniformes podem ser adquiridos na: 
- A2 Paper (Lojinha no Americano, fone 3388-3405) e 
- Top Sul (Rua Vicente da Fontoura, 2214, fone 3333-3131) 

http://www.educashop.com.br/
http://www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp
http://www.livrofacil.net/#colegioamericano


 

 

 
SUGESTÕES DE LIVROS DE LITERATURA INGLESA 
Enviar apenas 1 título (O livro permanecerá na sala durante o 
ano): 
Editora Oxford  
Coleção Dolphin Reader (Starter)  

- Silly squirrel  
- Doctor, doctor  
- Baby animals  

Editora Pearson  
Coleção English Kids Readers Disney (Level 1)  

- Cinderella (ISBN 9781408288191)  
- Dumbo (ISBN 9781408286999)  
- Nemo (ISBN 9781408288566)  
- Peter Pan (ISBN 9781408288528)  
- Sleeping Beauty (ISBN 9781408288511)  
- Winnie the Pooh (ISBN 9781408288542)  

Coleção English Story Readers (Level 1)  
- Goldilocks and the three bears (ISBN 9781292239958)  
- Sleeping Beauty (ISBN 9781292239965)  
- The Three Billy Goats Gruff (ISBN 978129223972)  
- Town Mouse and Country Mouse (ISBN 9781292239989)  

 
 
 

          
            
        

         
          


